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Polityka i inne 
mechanizmy wspierające

srodowiska coworkingowego: 



Przestrzenie coworkingowe to zwykle otwarte lub półotwarte przestrzenie biurowe, 
umożliwiające elastyczną organizację pracy. Początkowo przestrzenie te były najczęściej 
odwiedzane przez osoby samozatrudniające się i inne osoby, które realizowały jedną 
z elastycznych form zatrudnienia. Wraz z popularyzacją modelu coworkingowego 
w latach 2010, okazał się on interesujący dla klientów biznesowych i rozproszonych 
zespołów ich pracowników.

Przestrzenie coworkingowe są znane z tego, że zwiększają wydajność, pobudzają 
kreatywność, umożliwiają większą elastyczność i zwiększają możliwości tworzenia sieci 
kontaktów w miejscu pracy. Ze względu na otwarty lub półotwarty projekt przestrzeni 
do pracy, któremu towarzyszy szeroki wachlarz mechanizmów mediacji i środowisko 
współpracy, zazwyczaj przyspieszają możliwość formalnych, jak i nieformalnych spotkań 
pomiędzy użytkownikami. Co więcej, aktywne kontakty przyczyniają się do dobrego 
samopoczucia ludzi w nich przebywających i pomagają im równoważyć ich obowiązki 
zawodowe i życiowe.

Z szerszej perspektywy można dostrzec, że przestrzenie współpracy mogą mieć znaczący 
wpływ na lokalne gospodarki, ponieważ zazwyczaj wspierają małe przedsiębiorstwa, 
tworzą sieć wspólnej konsumpcji, przyciągają wysoko wyspecjalizowane i 
wykwalifikowane talenty do regionu oraz otwierają dostęp do zasobów biznesowych, 
które mogą być dostępne zarówno dla użytkowników, jak i dla lokalnych mieszkańców 
(Kwiatowski, 2012; Gordan, 2018).

Poniższe sprawozdanie zawiera pewne ogólne informacje na temat tego, dlaczego 
przestrzenie coworkingowe są niezbędne dla lokalnych gospodarek i indywidualnych 
przedsiębiorców oraz dlaczego należy je wspierać również na poziomie inicjatyw 
politycznych. W związku z tym, głównym celem tego opracowania jest przedstawienie 
argumentu, dlaczego lokalni i regionalni politycy powinni rozważyć różne narzędzia w 
celu wzmocnienia dalszego rozwoju tych elastycznych miejsc pracy oraz wymienić kilka 
przykładów i dopuszczalnych praktyk, które były stosowane w przeszłości. Zważywszy na 
to, że przyszłość naszego społeczeństwa jest niezwykle nieprzewidywalna ze względu 
na ostatnie wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa, 
działania te mogą stać się jedynym elementem inicjatywy politycznej na rzecz stabilności 
ekosystemów coworkingowych. 

Slowem 



“Kryzys związany z koronawirusem radykalnie wpływa na świat pracy i sprawia, że 
musimy się do niego przystosować w każdym wymiarze. Nie wszyscy jednak skorzystali 
na masowych zmianach w zakresie cyfryzacji wprowadzonych w ciągu ostatnich 
miesięcy. Konieczne jest zatem opracowanie i wdrożenie nowych mechanizmów 
politycznych, które skupią się na pracy zdalnej i elastycznych przestrzeniach, z 
których ludzie mogą pracować - czyli właśnie przestrzeniach coworkingowych. Na 
podstawie naszych wspólnych doświadczeń z pracy w domu w pierwszej połowie 
2020 roku uważam, że praca wyłącznie z domu nie może być celem, do którego 
dążymy. Potrzebujemy lepszych możliwości, aby więcej ludzi mogło pracować tam, 
gdzie mieszkają i nadal pozostawało w kontakcie poprzez (cyfrową) infrastrukturę, 
którą takie miejsca pracy zapewniają od dłuższego czasu. Najlepiej byłoby, gdyby 
takie przestrzenie znajdowały się w odległości 15 minut spacerem - nawet na 
obszarach wiejskich.”

-  Johanna Voll, współzałożycielka @ Coworking Library

Podczas gdy panująca ostatnio pandemia wstrząsnęła i poruszyła świat, współczesne 
społeczeństwo obserwuje regularne zmiany i ciągły rozwój. Na początku lat 2000. 
pojawiły się nowoczesne przestrzenie coworkingowe, a ich liczba od tego czasu 
niemalże podwaja się co roku. Przewiduje się, że do końca 2024 r. liczba tych  przestrzeni 
przekroczy 42 000, przy czym szacuje się, że około 5 milionów osób będzie codziennie 
korzystać ze swojego coworku (Di Risio, 2020). Liczba ta może jednak ulec znacznej 
zmianie ze względu na obecną pandemię, która zepchnęła pracowników wiedzy 
z powrotem w stan społecznej izolacji w ich domach, pozostawiając wiele lokalnych 
przestrzeni coworkingowych pustych - lub przynajmniej mniej wypełnionych - na razie.

Potrzeba istnienia przestrzeni 

 coworkingowych i ich stabilnosc



Przy organizacji pracy z domu, która wykazuje kilka wad, takich jak utrudniona lub 
niemożliwa komunikacja z pracodawcą lub innymi członkami zespołu, problemy 
logistyczne, takie jak codzienne połączenia, konflikty między pracą a rodziną i inne 
wady, istnieje kilka czynników, które wskazują na znaczącą rolę, jaką miejsca pracy będą 
odgrywać w okresie po COVID-19. Po pierwsze, regularne korzystanie z wybranego 
środowiska coworkingowego może znacząco podnieść poziom kreatywności i 
produktywności. Ponieważ wydajność jest na ogół kwestią indywidualną, w pierwszej 
fazie pandemii wzrosło zapotrzebowanie na internetowe i wirtualne narzędzia do 
współpracy, takie jak FocusMate i Caveday lub podobne aplikacje internetowe, które 
mogą naśladować fizyczną przestrzeń roboczą (Turrell, 2020). Po drugie, kontakty 
na miejscu i starannie zorganizowane spotkania poświęcone współpracy mogą 
umożliwić wyłączny dostęp do zasobów biznesowych, które w przeciwnym razie 
byłyby nieosiągalne. Po trzecie, uporządkowane podejście do podziału codziennych 
zadań w pracy i wdrażania ich w życiu społecznym, które rozwija się za murami lokalnej 
przestrzeni coworkingowej, może mieć znaczący wpływ na samopoczucie. Zakłócanie 
codziennej rutyny może spowodować istotne zmiany w przyzwyczajeniach ludzi i 
zmienić ich codzienne przyzwyczajenia.

To, co będzie inne w zmieniających się warunkach pracy, to fakt, że pracownicy wiedzy 
będą kontynuowali pracę w systemie rozproszonym nawet po okresie pandemii, co 
zwiększy znaczenie  środowisk coworkingowych. Osoby, które będą poszukiwać 
elastycznej organizacji pracy, mogą zacząć wykazywać tendencję do częstszej zmiany 
pracy i pozostawać w preferowanym obszarze. Podczas gdy obszary miejskie nadal 
będą się rozwijać i rozkwitać, możliwość podjęcia pracy z dowolnego miejsca może 
dać obszarom wiejskim i małym miastom szansę na przyciągnięcie pracowników 
wiedzy i (od)budowanie ich lokalnych gospodarek. Ta ostatnia jest dodatkowo 
wspierana przez ostatnio szeroko rozpowszechniony system 15-minutowego miasta 
- nowej wersji życia w mieście, która rozwiązuje długi czas dojazdów poszczególnych 
pracowników (Whittle, 2020).



Niedawne badanie dotyczące zarządzania talentami w przestrzeniach coworkingowych, 
które zostało przeprowadzone w ramach programu dotacji z Funduszu 
Wyszehradzkiego, wykazało, że środowiska coworkingowe są jednym z głównych 
ośrodków infrastrukturalnych mogących przyciągać, rozwijać i łączyć (lokalne) talenty. 
Dane uzyskane w wyniku badań wskazują, że przestrzenie coworkingowe działają 
celowo na rzecz budowania własnej marki i utożsamiania się z nią, która prowadzi do 
silnego poczucia przynależności - nie tylko w obrębie wybranej przestrzeni roboczej, 
ale również w miejscu, w którym się ona znajduje. Pozwala to na pozycjonowanie 
przestrzeni pracy jako lokalnych stymulatorów przedsiębiorczości, przyczyniając się 
do pozytywnych zmian społecznych w lokalnych środowiskach. Co więcej, te wysoce 
elastyczne i zorientowane na współpracę miejsca pracy mają tendencję do wspierania 
jednostek i zespołów przez cały cykl życia przedsiębiorstwa (Orel i in., 2020).

Mając to na uwadze, osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki 
muszą uznać znaczenie przestrzeni coworkingowych jako lokalnych ośrodków 
przedsiębiorczości i kreatywności, które mogą zarówno przyciągać i rozwijać talenty, jak 
i zapewniać wysoko wykwalifikowanym osobom zoptymalizowane miejsca pracy.



“Coworking czyni Europę najlepszym miejscem do prowadzenia działalności 
gospodarczej, budując światowej klasy infrastrukturę dla freelancerów, ułatwiając 
rządowe kontrakty freelancerskie i zachęcając do korzystania ze wspólnych miejsc 
pracy. Wzywamy rządy do nawiązania relacji z przestrzeniami coworkingowymi ich 
sieciami w celu uruchomienia i rozwijania programów dla małych firm i freelancerów. 
Apelujemy o rozpatrzenie i wprowadzenie zasad 15-minutowego miasta. Uznanie 
niezależnej współpracy za infrastrukturę i ekosystem Nowej Gospodarki i jako 
kluczowe dla rozwiązania takich problemów, jak spowolnienie gospodarcze i rozwój 
na obszarach wiejskich i podmiejskich, a także odciążenie miast i zminimalizowanie 
negatywnych skutków klimatycznych i społecznych dużych miast w ich obecnym 
kształcie.”

-  Jeannine van der Linden, dyrektor @ European Coworking Assembly

Analizując dotychczasowe przykłady mechanizmów polityki, możemy je 
niezobowiązująco podzielić na aktywne i pasywne instrumenty wsparcia, które 
bezpośrednio lub pośrednio wspierają albo istniejące przestrzenie coworkingowe, 
albo plany utworzenia nowych.

Aktywne mechanizmy to w pełni lub częściowo finansowane systemy dotacji, które 
bezpośrednio lub pośrednio wspierają przestrzenie coworkingowe. Jako przykład 
mechanizmu wsparcia bezpośredniego, możemy wymienić program dotacji 
finansowych, który w pełni wspiera działania w tych środowiskach. W przypadku tych 
systemów dotacji, które są stosunkowo rzadsze, bardziej typowymi przykładami mogą 
być plany dotacji, które wspierają przestrzenie coworkingowe tylko częściowo i biernie. 
Są to zazwyczaj projekty, które finansują część lub odsetek operacji w ramach wybranej 
przestrzeni (np. akceleratory przedsiębiorczości, sterowane spotkania networkingowe, 
specjalistyczne wydarzenia, itp.).

Dzialania

 polityczne



Mówiąc o konkretnych przypadkach bezpośrednich lub pośrednich programów 
finansowania, wyróżniamy trzy przykłady dobrych praktyk, które powinniśmy wziąć 
pod uwagę. Jednym z najwcześniejszych mechanizmów politycznych, które wspierały 
rozwój lokalnych  przestrzeni coworkingowych, był system finansowania, inicjatywy 
Coworking Milano i którego korzenie sięgają roku 2013. Coworking Milano, z siedzibą w 
Lombardii, we Włoszech, wdrożyło dwa rodzaje bonów - pierwszy z nich był skierowany 
bezpośrednio do konsumentów, którzy mogli otrzymać zestaw godzin pracy do 
spędzenia w jednym z  takich miejsc, znajdującym się w mieście Mediolan lub wokół 
niego. Drugi zestaw voucherów został uzyskany bezpośrednio przez miejsca pracy na 
tym terenie i przeznaczony na dofinansowanie składek członkowskich. Celem systemu 
finansowania było promowanie elastycznego i zdalnego podejścia do pracy pomiędzy 
wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którzy mogliby zyskać możliwość poszerzenia 
swojej siec kontaktów i współpracy (Nisi, 2013). 

Ze względu na sukces inicjatywy, podobne systemy finansowania pojawiły się w innych 
regionach Włoch. Na przykład, region Toskanii zaczął wydawać vouchery dla osób 
pracujących niezależnie, które mogły skorzystać z jednego z akredytowanych miejsc pracy 
w Toskanii. Podobny system bonów mógł być przyznawany na wyspie Sardynii. Region 
Apulia wydał vouchery, które miały na celu wsparcie Makerspaces/Fablabs. Te bardziej 
wyspecjalizowane, elastyczne przestrzenie na ogół wspierają osoby, które starają się 
uzyskać wiedzę techniczną, taką jak druk 3d, programowanie i tym podobne (Cowo, 2020).

Drugi przykład można by podać zza Atlantyku, w stanie Vermont, USA. Legislatura 
Vermont stworzyła program dotacji na rzecz pracy zdalnej, który ma na celu zachęcenie 
zdalnie pracujących profesjonalistów do rozważenia możliwości przeniesienia się 
do stanu Vermont i wykorzystania jednej z przestrzeni coworkingowych do pracy w 
charakterze ich codziennego środowiska pracy. Wsparcie finansowe zostało udzielone 
bezpośrednio osobom indywidualnym, ale pośrednio przyniosło też korzyści lokalnym 
przestrzeniom coworkingowym, które zyskały członków (Allen, 2019). 



Trzeci przypadek dotyczy miasta São Paulo w Brazylii. Na początku lat 2000-tych miasto 
dostosowało swoją strategię, aby zapewnić dostęp do Internetu i komputerów przy 
pomocy ogólnodostępnych kafejek internetowych. W związku z szybkim rozwojem 
technologicznym i łatwym dostępem do sieci dla większości mieszkańców São 
Paulo, władze lokalne podjęły kroki w celu reorganizacji tych miejsc i przekształcenia 
ich w przestrzenie coworkingowe, a także udostępnienia ich przedsiębiorstwom 
nastawionym na innowacje oraz wysoce wykwalifikowanym jednostkom. Nakano i in. 
(2020) zaobserwowali związane z tym polityki publiczne, które wspierały dalszy rozwój 
tych h przestrzeni i doszli do wniosku, że wsparcie to ma pięć skutków dla środowiska 
lokalnego. Po pierwsze, przestrzenie coworkingowe zapewniają infrastrukturę, która 
może być wykorzystywana przez organizacje komercyjne lub non-profit oraz osoby 
prywatne, i które mogą współtworzyć i wspólnie ustanawiać sieci wsparcia na miejscu. 
Po drugie, przestrzenie te wspierają wspólne działania i zarówno formalne, jak też 
nieformalne interakcje pomiędzy osobami i organizacjami, stymulując rozwój nowych 
pomysłów, przedsięwzięć biznesowych i możliwości finansowania. Po trzecie, miejsca 
pracy wspierają rozwój i aktywny transfer wiedzy pomiędzy użytkownikami takich 
przestrzeni. Po czwarte, publiczne przestrzenie coworkingowe mogą służyć jako punkty 
centralne i miejsca odniesienia, w których użytkownicy mogą oferować pożądane 
usługi. I wreszcie, użytkownicy tychże przestrzeni mają tendencję do łączenia się w celu 
nawiązywania kontaktów w sieciach globalnych.

Powyższe trzy wymienione przypadki to tylko kilka przykładów mechanizmów lub 
działań publicznych, które mogą mieć pozytywny wpływ na miejsca pracy, ich przyszłych 
lub potencjalnych użytkowników i lokalne środowiska biznesu. Przypadki te mogą 
zatem służyć jako przedmiot dalszych badań nad inicjatywami politycznymi i wspierać 
debatę na temat tego, jakie mechanizmy powinny (lub mogłyby) zostać opracowane w 
przyszłości, aby utrzymać stały rozwój przestrzeni coworkingowych.



“Wkrótce będziemy świadkami eksplozji przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
- zarówno dobrowolnego, jak i mimowolnego”. Osoby te i tworzone przez nie 
przedsiębiorstwa będą potrzebowały zaplecza i społeczności, aby odbudować 
lokalne gospodarki i dzielnice”.

-  Hector Kolonas, ambasador @ Included

Na zakończenie, należy podsumować pozytywne następstwa, jakie może mieć stabilna 
przestrzeń cooworkingowa w wybranym obszarze.

Po pierwsze, współpracujący ze sobą użytkownicy mogą tworzyć nowe miejsca 
pracy poprzez wspólne obniżanie kosztów korzystania ze środowiska biurowego 
i umożliwienie pracodawcom zatrudniania większej liczby pracowników i/lub 
freelancerów w pełnym, niepełnym wymiarze godzin. Zgodnie z badaniem talentów 
przeprowadzonym przez Orel i in. (2020), miejsca pracy typu coworking zazwyczaj mają 
zestaw dobrze rozwiniętych mechanizmów przyciągania i zatrzymywania talentów, które 
mogą pomóc wybranemu obszarowi lub regionowi w zwiększeniu populacji wysoko 
wykwalifikowanych pracowników. Po drugie, miejsca pracy mają bezpośredni, lokalny 
wpływ ekonomiczny na otoczenie, w którym się znajdują. Zazwyczaj korzystają one z 
usług świadczonych w ich lokalnym środowisku (np. posiłki, zaopatrzenie, itp.) i mają 
pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę. Wreszcie, miejsca pracy zazwyczaj wspierają 
nieoczekiwaną przedsiębiorczość, ponieważ mają pozytywny wpływ na potencjał 
przedsiębiorczości jednostek i rozwój lokalnych przedsiębiorstw (Kolonas, 2020). 

Zmiany związane z pandemią przyniosą wiele zmian na lokalnych rynkach pracy wraz ze 
wzrostem liczby osób pracujących na własny rachunek oraz innych form elastycznego 
zatrudnienia. Środowisko coworkingowe może zapewnić stabilność, rozwijać talenty, 
łączyć jednostki we wspierające sieci i przyczyniać się do dobrobytu gospodarczego 
regionu. Wsparcie polityczne i mechanizmy finansowe mogą zapewnić stabilność i 
umożliwić solidny rozwój środowisk pracy w wybranym obszarze.
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